
Passion for wood

Köztes és fedő réteg egy csomagban - 
kültéri fa elemekhez

 Új generációs hatékonyság, mely 
maximális védelmet biztosít
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Nagyszerű megjelenés
Az új generációs kötőanyagnak 
köszönhetően a RUBBOL WF 
3311 magas minőségű fedést 
ad az ablakkereteknek. Akár 
félig matt, vagy félig fényes a 
bevonat, sokáig ragyogó külsőt 
biztosít minden épületasztalos 
terméknek és faburkolatnak. 

A modern, jó minőségű ablakkeretek nem csak megszépítik az új, 
vagy felújított otthonokat, hanem értéküket is növelik. 
A RUBBOL WF 3311 használatával hatékonyan érhetünk el kiváló 
minőséget az ablakgyártásban. Félig matt, illetve félig fényes 
kivitelben kapható, felvitele egyszerű, szórható. A köztes és fedő 
réteg hosszú távú védelmet és gyönyörű felületeket biztosít 
egészen vékonyan felvitt rétegben is. Kivételesen jó ellenállást 
biztosít karcolások és az időjárás hatásai ellen. Puha és 
keményfán is használható.

Hatékonyságra tervezve Jó 
terülőképességével, 
rétegezhetőségével és fedő 
tulajdonságaival a RUBBOL WF 
3310 rendszert konzisztens, kiváló 
minőségű felületkészítésre és a 
zökkenőmentes gyártási 
folyamatok biztosítására tervezték.
 Jó száradási tulajdonságainak 
köszönhetően a keretek 
könnyen rakásolhatók. A 
fedőréteg Airmix és Airless 
szórással is felvihető.

Számít a tartósság 
Szélsőséges időjárási 
körülmények között tesztelve a 
RUBBOL WF 3310 fedőréteg 
minőségét a Sikkens Wood 
Coatings garanciarendszere 
biztosítja, ami hosszabb 
karbantartási időszakot 
garantál és fokozza termékei 
értékét. 

RUBBOL® WF 3311: 
Szépség, hatékonyság és védelem- mindez egyben.



A rendszer felépítése: Mérettartó fa elemekhez
Termék típusa Termék neve A termék előnyei Felvitel

Impregnáló CETOL® WV 880 BPD Átettsző impregnáló, ami mélyen behatolva a 
fába, védelmet nyújt a kékülést és korhadást 
okozó gombák ellen. 

mártás, locsolás, ecsetelőgép

Alapozó RUBBOL® WP 193 Átlátszatlan alapozó, jó záró tulajdonságokkal, 
a keményfa extraktok ellen, jó pórustömítő 
képességekkel, könnyen csiszolható.

szórás (Airmix/Airless)

RUBBOL® WP 194 Átlátszatlan alapozó koncentrátum, jó terülő és pórustömítő 
képességgel, és izoláló tulajdonságokkal, a fa extraktok 
ellen, melyek elszíneződést okozhatnak. 

mártás, locsolás

RUBBOL® WP 198 szórás (Airmix/Airless)

Köztes réteg CETOL® WM 665 Áttetsző köztes réteg, jó terülő és pórustömítő 
képességgel. Könnyen csiszolható. mártás, locsolás

RUBBOL® WM 270 Átlátszatlan köztes réteg, záró hatással a keményfa extraktok 
ellen. Jó pórustömítő és kiegyenlítő képességekkel. 

szórás (Airmix/Airless)

Átlátszatlan, félig matt, vagy félig fényes köztes és fedő 
réteg. Időjárásálló, remek terülőképeségekkel. 

szórás (Airmix/Airless)

Fedő réteg RUBBOL® WF 3311
-03-25 vagy 35

szórás (Airmix/Airless)

Bizonyított tartósság
Régóta végzett tesztek biztosítják a jó ellenállást az extrém 
időjárási körülmények ellen, legyen szó jégről, vakító 
sivatagi napsütésről, vagy trópusi páráról. 

AkzoNobel fa bevonatok - 
színező rendszer
Új színező rendszerünkben minden megtalálható: kültéri és beltéri, 
vízbázisú és oldószeres bevonatok. Az alaprendszer tartalmazza a 
RAL, NCS, Sikkens 4041 és 5051színpalettákat, melyek rendkívül 
széles színválasztékot kínálnak. Ezeket spektrofotométer és  
szoftvereink segítségével egyéni igények szerint lehet változtatni, 
kombinálni. Minőségellenőrző osztályunk minden színezéket és 
alapanyagot gondosan ellenőriz, hogy garantálja a színek tökéletes 
pontosságát. 

Átlátszatlan alapozó, záró tulajdonságokkal a
puhafa extraktok ellen. Könnyű csiszolni, 
csökkenti a csomós és gyantás helyek elszíneződését.

Átlátszatlan, félig matt, vagy félig fényes köztes és fedő
réteg. Időjárásálló, remek terülőképeségekkel. 

RUBBOL® WF 3311
-03-25 vagy 35
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A termék
B termék
C termék

1 – nem megfelelő 
5 – tökéletes

fémtartalom rétegvastagság150 µm száradáskopásállóság

A  RUBBOL® WF 3311-03-25 
és egyéb termékek 
összehasonlítása.

RUBBOL® WF 3311-03-25

RUBBOL® WF 3311 
Maximális fedés 150 μm 
nedves rétegvastagsággal 
érhető el, (ezt a vastagságot 
tartsa 300 μm alatt.)

egyéb termék 

A termék előnyeinek összehasonlítása

RUBBOL® WF 3311 (2x)

RUBBOL® WF 3311 (1x)



Színárnyalat Kiszerelés

Alap B00 semleges
(színárnyalatok az 5051, 
RAL és NCS színskálákból)

4.5 l / 18 l / 1000l 

Alap B01 fehér
(színárnyalatok az 5051, 
RAL és NCS színskálákból)

4.5 l / 18 l / 1000l

RUBBOL® WF 3311-03-25 vagy 35
Vízbázisú, átlátszatlan, félig matt, ill. félig fényes köztes és 
fedő réteg kültéri és beltéri fa elemekhez.

oldószer: víz bázisú

színezhető Igen, Aquaflex színezőkkel

kötőanyag tipusa akril

felvitel Airmix/Airless szórással

felhasználási terület Mérettartó és korlátozottan 
mérettartó fa elemek

* Új termékszámozás: jelenleg új termékkódokat használunk
A termékkódok több információt tartalmaznak, mint eddig. Pl:
RUBBOL®  WF 3310-03-25 vagy 35: a 03 a felvitel módjára (szórás)
vonatkozik, a 25 vagy 35 pedig a fényességet jelöli.

Garantált tartósság



RUBBOL® WF 3310
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Passion for wood

AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts 
in the proud craft of making paints and coatings, 
setting the standard in color and protection 
since 1792. Our world class portfolio of brands 
– including Dulux, International, Sikkens and
Interpon – is trusted by customers around the
globe. Headquartered in the Netherlands, we are 
active in over 150 countries and employ around
34,500 talented people who are passionate
about delivering the high-performance products
and services our customers expect.

For more information please visit 
www.akzonobel.com

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Germany
www.sikkens-wood-coatings.com
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